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Jak název práce napovídá, autorka si v ní zvolila za úkol prozkoumat roli dětství a dětských 

postav v dramatech Jeana Racina. Tragédie coby dramatický žánr, který uvádí přečasto do 

střetu příslušníky jedné rodiny (či rodu, dynastie atp.), by se na první pohled a intuitivně 

mohla jevit jako útvar přímo předurčený pro takto založený výzkum. Obhlédneme-li však 

Racinovo dílo v úplnosti, tak jak to beze sporu učinila autorka obhajované práce, zjistíme, že 

se prvotní předpoklad ne zcela potvrzuje. Děti, striktně řečeno, v Racinových tragédiích 

nevystupují, s jedinou výjimkou, již představuje zhruba desetiletý Jóaš v Atalje, resp. dívky ve 

sborových partech (zpívaných i deklamovaných) obou Racinových sakrálních tragédií na 

biblický námět (kromě Atalji jde o Esther). Skřičková Jírovcová uchopuje své téma zejména 

prizmatem Arièsovy knihy L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime (1960), jejíž 

hlavní teze představuje v první kapitole, opírá se dále o současné či poměrně nedávné bádání 

a přináší místy dobré postřehy, z nichž jednoznačně vyplývá, že Racina četla. Z mých dalších 

poznámek však bohužel vysvitne, že se úkolu nezhostila zcela uspokojivě. Mé postřehy jsou 

převážně dílčí, ale uvádím je takto ilustrativně proto, aby na ně adeptka mohla reagovat 

během obhajoby. 

 

→ Rohouova kniha Avez-vous lu Racine? není z roku 1959 (s. 8), ale až z roku 2000 (jak 

správně uvádíte v poznámce pod čarou). 

→ Úvod je v zásadě (až na stylistické prohřešky a místy neobratné a toporné formulace, o 

malých písmenech na začátku vět ani nemluvě!) dobře zpracován. Kladete si relevantní 

otázky. Jedné však nerozumím: zmiňujete se o definici dítěte z „literárněvědného hlediska“ (s. 

9). Není mi známo, že by se kdy literární věda důslednou „definicí“ dítěte zabývala, tedy 

stricto sensu, samozřejmě mimo literárněvědné práce, které se zaměřují na čtenářství a 

výchovu k němu (resp. na otázky spojené s recepcí dětské literatury, např. „Kdo je dětský 

čtenář a jak se proměňuje?“), ale to námět Vašeho výzkumu v žádném případě není, a Vaše 

formulace tedy postrádá smysl.  



→ Nesouhlasím s tezí, že by Ariès jako „první“ (s. 10) přišel s myšlenkou, že se koncept 

dětství od 17. století značně proměnil. Uvědomoval si to jistě leckdo, Ariès byl novátorský v 

tom, že se dětství věnoval soustředěně jako badatel. 

→ V kontextu 17. století vyznívá slovo „buržoazní“ (s. 10) poněkud zvláštně, ne-li 

nepatřičně. Myslíte tím asi tradiční dělení dobového publika na dvorské a městské? 

→ s. 11: Kvituji s povděkem, že citujete Furetièrovu definici výrazu „enfance“ („le bas âge de 

l’homme jusqu’à ce qu’il ait l’usage de la raison“), co z toho však plyne, uvědomíme-li si, 

nakolik jsou Racinovy hry důvtipné, např. po rétoricko-argumentační stránce? Nabízí se zde i 

souvislost s hojně analyzovanou „lucidité“ Racinových hrdinek a hrdinů, srov. třeba 

Spitzerovu slavnou studii o Racinově klasicistní sordině. 

→ Už v úvodu tíhnete k prostému výčtu. Mnohé z poznatků, které uvádíte, by stály za 

podrobnější komentář. Tato tendence se bohužel projevuje i v analyticko-interpretační části 

Vaší práce. Vaše postřehy vyznívají často jako pouhé glosy, chybí v nich úsilí o syntézu, 

ponor, prodlévání u textu a s textem, a nevzácně se tu projeví také nedostatečná (či 

nedostatečně vstřebaná?) obeznámenost s dobovými teoriemi dramatu a stavem jejich 

současného poznání. Z toho pak pramení některá neúnosná tvrzení. Když pojednáváte o 

bienséance (s. 15), nemůžete se opírat toliko o Jacquese Scherera, byť jde i z dnešního 

pohledu o jednu z nejlepších knih o francouzském raně novověkém divadle. Schererovy 

úvahy o klasicistní bienséance (které navazují na Brayovu La Formation de la doctrine 

classique en France z roku 1929) byly totiž podrobeny zásadní revizi v řadě odborných 

článků (převážně anglosaské provenience), ale hlavně v knize Jeana-Yvese Vialletona, již 

uvádíte v bibliografii (!), a čtenář tedy právem očekává, že jste z výzkumu tohoto badatele 

těžila. Vzpomeňte si také na Jóašovo zcela nepřiměřené a útočně sarkastické (nezdráhám se 

říci, že vysloveně trucovité) chování, když ho královna Atalja vyzve k tomu, aby jí coby 

sirotek a vlastně nalezenec následoval do jejího paláce (II, 7, v. 700)! Další důkaz vratkosti 

oné domněle všemocné bienséance v dramatu! Je to pohodlná, avšak pochybná (a zdá se, že i 

chybná) interpretační mřížka, která podstatu, dosah a smysl přiměřenosti v klasicistní tragédii 

spíše zastírá, než aby cokoliv objasnila. 

→ s. 14: Nemyslím si, že by k problematice dětských postav v dramatu, najmě ve 20. století, 

kdy se boří kdejaká tabu, neexistovala relevantní odborná literatura. Asi nedopatřením Vám 

unikla studie Jeana Émeliny („L’enfant dans le théâtre du XVII
e
 siècle“, Littératures 

classiques 14, 1991, s. 79–92.)  

→ s. 17: Nejeví si mi jako pravděpodobné, že by Aristotelés někde říkal (ani v Rétorice), že 

by byl „psychologický vývoj [postav] závislý na zápletce“ [zvýraznil ZŠ]. Platí to, že u 



Aristotela a u všech raně novověkých teoretiků hraje primární roli mythos, tj. sestavení děje, 

jeho strukturace, a charaktery postav (a tedy i koncept literární postavy) jsou pak toliko 

jedním ze stavebních kamenů, o něž se děj opírá (charaktery jsou tedy ději podřízené). Jak 

tedy onu poznámku o „psychologickém“ vývoji myslíte? Vzápětí totiž uvádíte, že „cílem 

tragédie není vykreslit psychologii postav“. A lze dodat, že skutečný vývoj postavy vzhledem 

k jednotě času, v dramatu poměrně přísně dodržované, ani důsledně „vykreslit“ nelze. 

Nevidíte v takových tvrzeních rozpor? [Na okraj poznamenávám: rozhodně nepatřím 

k literárním vědcům, kteří zastávají názor, že fikční postava „nemá duši“, ale 

s psychologickými kategoriemi je potřeba po všem, čím si vývoj literárněvědných a kritických 

přístupů ve 20. století prošel, racinovskou kritiku nevyjímaje (!), zacházet nanejvýš 

obezřetně.] 

→ Ad věk postav (hlavně s. 16): Jde o velmi podstatné téma. Racine i Corneille v návaznosti 

na dobová rétoricko-poetologická i historická pojednání ho traktují velmi podrobně, 

z dnešního pohledu možná až „přepečlivě“, zejména pak tehdy, když dochází k 

patrnému nesouladu mezi „skutečným“ věkem hrdiny (uvedeným ve zdrojovém hypotextu, 

v případě Jóaše tedy ve Starém zákoně) a jeho fikčním protějškem. Srov. např. Corneillovy 

paratexty k Hérakleiovi a zejména proticorneillovsky laděný osten v Racinově předmluvě 

k Britannikovi, dále též domnělý věk Jóaše i Zachariáše v Atalje, k němuž se Racine 

explicitně vyjadřuje v předmluvě a rukopisných – avšak již dlouho vydaných – poznámkách. 

Právě takové nezanedbatelné detaily nám pomáhají jasně odhalit a určit, jak se autoři stavěli 

k některým povahokresebným kategoriím, hlavně k „podobnosti“, o něž se opírá i ona tak 

často vzývaná věrohodnost. Otevírají pak samozřejmě i obecnější otázky o vztahu fikce 

k historickým či literárním pramenům.  

→ Ad s. 13: Myslím, že bylo záhodno zamyslet se nad tím, jak se lišily postoje k výchově 

dívek a chlapců. Co se týče cenzury či jiných zákazů a omezení, je známo, že nevraživé 

postoje k románové literatuře i k dramatu se často odvíjely od předsudku, že si od nich naivní 

(dětský) čtenář nedokáže udržet odstup, a proto byly pranýřovány, či dokonce zakazovány 

(jakýsi bovarismus avant la lettre).  

→ Ad s. 17: musí se čtenář/divák nutně identifikovat s postavou, nemůže se identifikovat 

s dramatickou situací i při vědomí, že není zcela jednoznačná? 

→ s. 18: lapsy Astreé, dále román od Honorého d’Urfé, vyslovené dětství v Kněžně de Clèves 

(??), nehezké „v momentě sňatku“. Celá podkapitola II.4. „vyšumí“ do prázdna.  

→ s. 19: Pommierova kniha (soubor článků) se jmenuje Aspects de Racine, nikoliv Aspect de 

Racine. Usuzuji správně, že korektury proběhly ve spěchu a ledabyle? 



→ s. 19: Motiv nevinného, či naopak prostořekého, či dokonce zlomyslného/zlého dítěte se u 

Racina téměř vždy vpisuje do argumentačních postupů postav – a je ho proto potřeba 

analyzovat vždy z tohoto zorného úhlu. Myslím, že neexistuje nic jako nějaké obecné 

Racinovo pojetí dětství. 

→ s. 19: „Druhotné postavy“, chcete říci „vedlejší“ postavy (ve fr. někdy „para-

personnages“)? 

→ s. 20: Neúnosné zobecnění: „V každé z Racinových tragédií hraje hlavní roli láska a 

rodinné vztahy.“ Rodinné vztahy v širším či užším smyslu ano, ale láska nikoliv! 

→ s. 20: Konkordance není slovník!  

→ s. 20n: Je dobře, že se těmito výskyty (enfance/enfant) zabýváte, ale co z toho usuzujete. 

Soupis by měl vyústit v nějakou hypotézu… 

→ s. 24 a na mnoha dalších místech: v nominativu Astyanax, nikoliv Astyanakt! Od 

studenta/absolventa filologického oboru se právem očekává, že náležitému skloňování 

antických/biblických jmen věnuje zvláštní pozornost! 

→ s. 26: Kdybyste vzala v potaz situaci, v níž se Faidra nachází, interpretovala bystě její 

perifrastické označení Hippolyta zcela jinak. Vpisuje se do kaskády gradovaných 

vyznání/přiznání, jež formují hlavní oso obou prvních dějství. Srov. Forestierovy komentáře 

v Plejádě. 

→ s. 27: Z jaké normy vycházíte při počeštění židovských biblických jmen z Racinovy Atalji? 

→ s. 27–29: Jsou si Zachariášovy a Jóašovy promluvy/role v něčem podobné? Garrettova 

studie, založená na statistické analýze větných výpovědí, kterou svého času přivítal i nedávno 

zesnulý Alain Viala, velký racinolog, na určité aspekty upozorňuje, v jiných ohledech se 

naopak promluvy obou dětských hrdinů odlišují. Nebyl by zde prostor pro upřesnění? 

→ s. 30: Ad role věku v Racinově argumentaci. Přečtěte si prosím ještě jednou Racinovu větu 

z předmluvy (zejména cit. úsek „L’âge de Zacharie … n’étant point marqué, on peut lui 

supposer…“). Můžeme z toho opravdu vyvodit, „že dvanáctileté dítě už bylo přijato do světa 

dospělých“? Nebo má jiný význam? 

 

… 

 

V detailním výčtu „nesrovnalostí“ bych mohl pokračovat a opravdu mě mrzí, že jsme si o tom 

všem včas a mezi čtyřma očima nepromluvili de vive voix. Pro účely obhajoby si prosím 

připravte odpovědi na výše načrtnuté otázky, nebo alespoň na některé z nich.  

 



Co se týče hodnocení, jsem tentokrát věru na pochybách. Odevzdala jste spis, který vykazuje 

řadu nejen formálních, ale i obsahových chyb. Jde mnohdy o „začátečnické“ lapsy, které by 

na úrovni magisterského studia nebylo možno prominout, za sebe ale dodávám, že na úrovni 

bakalářské je lze s trochou velkorysosti pochopit… Pokuste se je však do termínu obhajoby 

napravit formou pečlivě zpracovaných errat, která k práci dodatečně přiložíte. Pokud tak 

učiníte, jsem toho názoru, že byste práci obhájit mohla, a navrhuji prozatím klasifikační 

stupeň dobře. 

 

 

Praha 31. srpna 2021      Záviš Šuman, Ph.D., školitel 


